Št.: 410-2/2018/poročilo o izvedbi akcije E3.3.1
Poročilo pripravila: Manca Černigoj

Poročilo o izvedbi akcije E3.3.1 – Naravoslovni dnevi v šolskem letu 2017/18
V okviru akcije E.3 (ozaveščanje lokalnega prebivalstva o pomenu projekta za lokalno skupnost), kot
del podakcije E3.2 (ozaveščanje otrok in mladine) smo v šolskem letu 2017/18 pričeli z izvajanjem
tematskih naravoslovnih dnevov na območju Cerkniškega jezera. Namen je vzgoja otrok s področja
naravovarstva, ki je temelj izobraževanja za trajnostni razvoj. Otroci že v zgodnjih letih življenja
razvijejo odnos do ljudi in narave. S to akcijo si bomo vseh pet let prizadevali, v sodelovanju z lokalnimi
vrtci in šolami, ozaveščati otroke in mladino o problematiki, ki jo obravnava LIFE projekt.
Akcija je v prvi fazi zahtevala pripravo učnih listov, nato promocijo po šolah in nato še izvedbo. Za
našteto je bila zadolžena strokovna sodelavka Manca Černigoj. V veliko pomoč, s svojimi izkušnjami in
znanjem, nam je bil sodelavec biolog Jošt Stergaršek.
Učne liste smo pripravili s pomočjo že obstoječih, ki so pri šolah dobro sprejeti, nadgradili smo jih s
projektnimi aktivnostmi.
Komunikacija z lokalnimi vrtci in šolami je potekala preko elektronske pošte (obvestila smo poslali v
aprilu 2018), z osnovnima šolama v Cerknici in na Rakeku pa smo se dogovorili tudi za obisk in
predstavitev v živo. Nekatere šole so nas po preteklih dobrih izkušnjah kontaktirale kar same.
V času od 20. 4. 2018 do 19. 6. 2018 smo izvedli 5 aktivnosti, na katerih smo predstavljali tematike, ki
jih obravnava LIFE projekt. Skupno je bilo udeleženih približno 516 otrok, saj je bila ena od teh
sodelovanje na prireditvi Veter v laseh na Osnovni šoli Cerknica, kjer je bilo prisotnih veliko otrok (cca.
400).
Poraba časa za izvedbo aktivnosti je bila skladna z načrtovano v projektnem predlogu. Strokovna
sodelavka je za pripravo porabila 80 dni, za komunikacijo s šolami 5 dni in izvedbo skupaj s pripravo 9
dni (1,5 dneva x 6).

Slika 1: pogled iz razgledne točke in okvirna predstavitev območja
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Slika 2: predstavitev življenjskega prostora presihajoče jezero

Slika 3: predstavitev projektnega območja, pogled proti območju mirne cone in predstavitev pomena le-te

LIFE STRŽEN

LIFE16 NAT/SI/000708

Slika 4: izpolnjevanje učnih listov, vsebine smo si prej pogledali na terenu

Slika 5: spoznavanje narave z učenci iz interesnih dejavnosti
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Slika 6 in 7: sodelovanje na prireditvi Veter v laseh, spoznavanje zavarovanih rastlinskih vrst, predstavitev
projekta in aktivnosti parka
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Šola
Biotehniška fakulteta
(oddelek
za krajinsko
arhitekturo)
OŠ Jožeta Krajca Rakek
OŠ Notranjski odred
Cerknica
OŠ Notranjski odred
Cerknica
OŠ Notranjski odred
Cerknica

Termin
20. 04. 2018

Razred / Letnik
1. – 3. letnik

Število učencev
16

11. 05. 2018
18. 05. 2018

7. razred
4. razred

18
5

02. 06. 2018

1. – 9. razred

400

19. 06. 2018

3. razred

77
516

Tabela 1: Naravoslovni dnevi v okviru projekta LIFE Stržen
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